
NENECH SE ZAVALIT PRACÍ 

 Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk 
má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, 
běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a 
nakonec se může stávat nesnesitelným. Vyčerpává se, zkracuje si život; 
neudělá to, co by chtěl, a to co udělá, dělá polovičatě. To je pohroma. Je třeba 
tomu odpomoci. Stačí trocha sebeovládání, organizace práce a času a pohled 
na život z Božího úhlu pohledu. 
Několik rad pro tebe jak na to: 
• Vše si správně rozděl: chraň si svůj klid, anebo buď schopen si jej znovu 

získat; do každého úkolu se dávej celý. 
• Nepiš do dopisu: "Rád bych ti toho mnoho napsal, nemám pro sebe ani 

minutku, proto ti napíšu jen pár slov..." Napiš raději hned těch pár slov, zcela 
jednoduše a prostě: získáš čas a uchráníš svůj klid... 

• Chce se někdo s tebou sejít? Nezačínej s protestováním: "Není to možné, 
jsem zadán, zavalen", protože tak jako tak skončíš tím, že se s ním 
dohodneš na termínu. Řekni mu s úsměvem: "Ale ano, rád" a nabídni mu 
první volné datum, i kdyby to bylo ještě dosti vzdálené. 

• Často ti říkají: "Netroufal jsem si vás tehdy vyrušovat, vypadal jste příliš 
zaměstnaně." To je vážná věc, neboť mezi tím přišla řada jiných a zase 
odešli a neřekli ti to. A možná že právě ten první tě potřeboval. 

• Nikdo se nesvěřuje přetíženému člověku, každý uhádne, že u něho není 
místo pro porozumění: má přece starostí až nad hlavu. 

• Máš k dispozici dostatek času, ale trávíš ho tak, že jím plýtváš.... 
• Spát a oddechnout si není ztráta času, spíše zisk. Jsi prací opravdu 

přetížen? Zasvěť svůj spánek nebo odpočinek Pánu a buď klidný; neztrácíš 
čas. 

• Chybí-li ti čas k tomu, abys všecko udělal, zastav se na několik okamžiků a 
pomodli se. Pak si rozvrhni čas před zrakem Božím. K tomu, co nám Bůh 
uložil, má člověk vždy dost času a Božích prostředků. 

(Podle Michela Quista, z knihy Mezi člověkem a Bohem) 
Převzato z www.pastorace.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení         Evangelium 
2.10. 27.v mezidobí Hab 1,2-3;2,2-4      2Tim 1,6-8.13-14 Lk 17,5-10 
9.10. 28. v mezidobí 2Kral 5,14-17 2Tim 2,8-13  Lk 17,11-19 
16.10. 29. v mezidobí Ex 17,8-13 2Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8 
23.10. 30. v mezidobí Sir 35,15b-17.20-22a  2Tim 4,6-8.16-18 Lk 18,9-14 
30.10. 31. v mezidobí Mdr 11,22-12,2 2Sol 1,11-2,2 Lk 19,1-10 
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Kdo se modlí, nebojí se budoucnosti… 
Drazí milí přátelé, 
 vstoupili jsme do mariánského měsíce října, abychom opět oživili svůj vztah 
k modlitbě a skrze modlitbu svůj vztah k Bohu. Věřící křesťané Pannu Marii 
uctívali od počátků křesťanství. Jeden z jejích prvních titulů v řečtině - 
„Theotokos“ - znamená „Bohorodička“. Během staletí projevovali světci Matce 
Boží velkou lásku. Někteří z nich čelili obvinění, že věnují přílišnou pozornost jí, 
a ne Ježíši; tito svatí ale pochopili, jak důležitou roli má Panna Maria v dějinách 
lidstva. Věděli, že její poslání spočívá v tom, aby přiváděla lidi k Synovi. 
Ostatně to dělala i během svého pozemského života.  
 „Nikdy se nebojte, že budete blahoslavenou Pannu milovat příliš,“ 
prohlásil svatý Maxmilián Kolbe, minorita, který v koncentračním táboře 
Osvětimi dobrovolně podstoupil smrt místo jiného člověka. „Nikdy ji nemůžete 
milovat víc než Ježíš.“ :o) 
 Svatý pater Pio říkával: „Hledá se Bůh v knihách, nachází se v modlitbě. 
Krize víry vznikají z nedostatku modlitby. Boha nenacházíme v knížkách, ale v 
modlitbě. Čím více se někdo modlí, tím víc nachází Boha a jeho víra vzrůstá.  
 „Děti moje, nikdy nezanedbávejte modlitbu. Modlete se často během dne. 
Jen v modlitbě najdete a zažijete Boží lásku. Modlitba je chlebem a životem 
duše, oddechem srdce, setkáním s Bohem. Když prožíváte stavy nedůvěry, 
pochybností, strachu, utrpení, je třeba zvláštním způsobem se utíkat k Pánu v 
modlitbě a nacházet v ní posilu a povzbuzení.“  

  Vezměme s láskou denně do rukou růženec  
                P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

• V neděli 2.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a  
ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 3.10. v 15.30 hod. bude na faře modlitební setkání seniorů. 
• Ve čtvrtek 6.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 7.10. (první pátek v měsíci) bude v děkanském kostele mše 

svatá v 7.15 hod. i v 18.00 hod.  
• V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

V sobotu 8.10. v 10.00 hod. začíná modlitbou sv. růžence  
vikariátní pouť na Květnově. Všichni jste srdečně zváni! 

• V sobotu 8.10. ve 12.00 hod. budou oddáni v děkanském kostele Lukáš 
Gábor a Kateřina Solarová. 

• V neděli 9.10. v 11.30 hod. bude mše svatá v Údlicích a ve 14.00 hod. 
bude mše sv. v Březně.  

• V sobotu 15.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 16.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 17.10. v 15.30 hod. bude na faře modlitební setkání seniorů. 
• Ve čtvrtek 20.10. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 7.10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
• V neděli 23.10. je MISIJNÍ NEDĚLE. 
• V neděli 23.10. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 31.10. v 15.30 hod. bude na faře modlitební setkání seniorů.  
• V úterý 1.11. v 16.00 hod. bude pobožnost na hřbitově v Horní Vsi za 

duše zesnulých. 
• V úterý 1.11.  bude mše svatá v 7.15 hod. i v 18.00 hod. v děkanském 

kostele, v 17.00 hod. u sv. Barbory – je Slavnost všech svatých – 
pamatujme na mši svatou. 

• Ve středu 2.11. v 15.30 hod. bude na hlavním hřbitově pobožnost za 
duše zesnulých a v 18.00 hod. mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 3.11. v 18.00 hod. bude na faře adorace. 
• V pátek 4.11. (první pátek v měsíci) bude v děkanském kostele mše 

svatá v 7.15 hod. i v 18.00 hod.  
• V pátek 4.11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

V sobotu 5.11. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti.  
Začíná mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a  

přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. 

• V neděli 6.11. bude v 11.30 hod. mše svatá v Droužkovicích a  
ve 14.00 hod. ve Vysoké Jedli. 

Výuka náboženství na děkanství TERMÍNY: 

   PO   16.00 hod. 5. - 7. třída ZŠ    
   PO   17.00 hod. 1.a 2. třída ZŠ 
   ÚT   17.00 hod.  3. - 4. třída ZŠ 
   ST   16.35 hod.   8. - 9. a SŠ      
         

Mše svaté s nedělní platností jsou slouženy vždy v sobotu v 18.00 hod.  
v Otvicích. 

BISKUP S HLAVOU V RUCE 

 V říjnu nám liturgický kalendář nezávazně připomíná prvního pařížského 
biskupa svatého Dionýsia (česky Diviše) a jeho druhy. Dionýsius je patronem 
Francie a francouzských králů, pomocníkem v nouzi a jako jeden ze 14 svatých 
pomocníků bývá vzýván při bolestech hlavy. 

Sv. Dionýsius se pravděpodobně narodil v Itálii na začátku 3. století. Byl 
vysvěcen papežem Fabiánem a spolu s pěti dalšími biskupy poslán do Galie. 
Jeho sídlo bylo v Lutetia (dnešní Paříži). Kázal zde s velkým úspěchem, založil 
křesťanské centrum a větší počet kostelů. Úspěchy v evangelizaci ale 
vystřídalo pronásledování a s knězem Rustikem a jáhnem Eleuteriem byl 
Dionýsius, zatčen a uvězněn. Nakonec na pařížském vrchu s dnešním názvem 
Montmartre došlo k jejich popravě - stětí mečem.  

Legenda vypráví, že po stětí vzal popravený svou hlavu do rukou a s 
přitisknutou k srdci ušel asi dvě míle, až do místa jeho pohřbení. Zde, severně 
od Paříže, byl postaven kostel, který nese jeho jméno, Saint-Denis. 

 Pro nás má být hrob tohoto mučedníka památníkem jeho vítězství nad 
smrtí a znamením vzkříšení. K hrobům mučedníků putovali věřící, aby si 
vyprosili milosti a uzdravující síly. 

 Zamyšlení směřující k tomuto mučedníkovi nemůže končit u jeho smrti, 
ale hledáme zde význam pro náš život, zejména jako pomocníka v těžkostech. 
Anselm Grün poukazuje na smysl legendy, v níž světec jde s hlavou pevně v 
rukou. Podle něj také my máme „vzít svou hlavu do rukou, získat odstup od 
všeho, co ji naplňuje a tíží. Přitisknout ji k srdci, rozum protříbit láskou a 
předložit jej Bohu, ke zbavení vnitřního tlaku.“ Dionýsius je jinde označován za 
pomocníka při nesprávném myšlení a neklidu ve svědomí. Dionýsiova pomoc, 
týkající se bolestí hlavy, může vést k jejich odstranění, tak také k poznání, jak 
máme s těmito bolestmi zacházet. 

Zpracováno podle www.catholica.cz


